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HØRINGSSVAR VEDR. BEKENDTGØRELSE OM KRAV OM NEDSKRIV 
NINGSEGNEDE PASSIVER 
Finanstilsynet har den 11. september sendt udkast til bekendtgørelse om 
krav om nedskrivningsegnede passiver i høring. 

Udstedelsen af bekendtgørelsen sker som led i implementeringen af en 
dringerne til krisehändteringsdirektivet (BRRD II). Den foresläede be 
ke n dtg øre I se fastsætter generelle regler for, hvordan NEP-kravet skal be 
regnes, og hvilke justeringsmuligheder der er for NEP-kravet. De foreslå 
ede regler gennemfører direktivet, men tager imidlertid ikke højde for 
det særlige danske afviklingsregime for mindre og mellemstore institutter 
samt de danske særregler, der undtager realkreditinstitutter fra bail-in og 
NEP-krav. 
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Nationalbanken mener, at det er væsentligt med gennemsigtighed i lov 
givningen - særligt for så vidt angår reglerne om fastsættelsen af NEP 
kravet, som er essentielle for at kunne understøtte den valgte afviklings 
strategi. Det bør fremgå af bekendtgørelsen, hvordan NEP-kravet for 
mindre og mellemstore pengeinstitutter skal fastsættes. Endvidere bør 
det fremgå, hvordan et realkreditinstitut, som følge af undtagelsen fra 
NEP-kravet, skal ekskluderes fra konsolideringen ved fastsættelsen af 
NEP-kravet for koncernen. 

Derudover bemærkes det generelt, at mens reglerne om beregning af 
NEP-kravet foreslås udmøntet i en bekendtgørelse, så fremgår de øvrige 
regler om NEP-kravet af samlelovsforslaget til ændring af lov om finansiel 
virksomhed, der har været i høring over sommeren. Det inkluderer reg 
lerne om, hvilke instrumenter der kan anvendes til opfyldelse af NEP 
kravet, herunder reglerne om subordination samt reglerne om, hvilke in 
stitutter der skal være omfattet af konsolideringen ved beregning af NEP- 
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kravet. Efter Nationalbankens vurdering er det med til at skabe en unø 
digt fragmenteret lovgivning. Indholdet i forslaget til bekendtgørelsen 
adskiller sig ikke i kompleksitet eller har anden teknisk karakter end den 
del af direktivet, der foreslås gennemført ved lov. 

På den baggrund opfordrer Nationalbanken til at samle gennemførslen af 
BRRD II i samlelovsforslaget og i stedet udstede en bekendtgørelse om 
de tekniske aspekter til NEP-kravet, som den særlige danske regulering 
giver anledning til. 

Med venlig hilsen 
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